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Det er atter Hverdag.
Den 5. Maj blev en stor og skelsættende Dag for os

Rundt omkring i Landet er mange Afdelinger vaagnet

alle, og de Begivenheder, der da fulgte, vil til sene Tider

til nyt Liv, der er allerede mange Steder baade tekniske

staa for os som noget af det glædeligste. Længe havde

Kursus og Morsekursus i Gang, og den teoretiske Viden,

vi ventet paa denne Dag, og da den endelig kom, tog

som Amatørerne havde saa rig Lejlighed til at tilegne

Udviklingen en næsten eventyrlig Fart. Hurtigere end

sig i Besættelsesaarene, giver sig nu et mere praktisk

ventet er vi paa mange Omraader vendt tilbage til det,

Udslag, idet mange Amatører nu er i Færd med at frem

vi kalder normale Tilstande, det vil sige til Tilstande,

stille den kommende Sender, saa den kan staa klar til

som de var før den saa ulykkelige 9. April 1940.

den Dag, da vi atter maa benytte den.

I Løbet af godt en Maaned har vi faaet mange Beviser

Det maa haabes, at de mange Selvsvingere, der var

for, at vi nu atter er i et frit Danmark: Rigsdag og Re

saa yndede før Krigen, nu forsvinder. De var ofte en

gering er igen samlet, Hær og Flaade er genoprettet,

Kilde til Forstyrrelser, og de Amatører, der var i Be

Politiet er igen i Funktion, Mørklægningen er ophørt,

siddelse af en saadan, fik ikke den Fornøjelse og de

og en Masse af de Forbud og Paabud, som Besættelsen

Resultater, som en styret Sender vilde have givet dem.

havde paatvunget os, er atter ophævet.

Lad det derfor være en stiltiende Overenskomst mellem

Ogsaa for Kortbølgeamatørerne er der allerede nu ved

Amatørerne, at alle nye Sendere bliver styrede, til stor

at være normale Tilstande. Det er igen tilladt at bygge

Glæde for Ejeren — til endnu større Glæde for nær

og være i Besiddelse af Radiosendere; der har været

boende Amatører!

afholdt den første rigtige Rævejagt i fem Aar, og der er
det bedste Haab for, at Sendetilladelserne snart vil blive

Modtagerne har der jo været rig Lejlighed til at faa i
Orden, nu er det Senderen, der arbejdes paa.

frigivet. De allerede førte Forhandlinger mellem EDR

Nu skal vor teoretiske Viden omsættes i praktisk

og Generaldirektoratet lover godt for Fremtiden, idet

Arbejde. Det er Fremtiden, der tænkes paa — det er

vore Repræsentanter har mødt den største Velvilje og

atter Hverdag!

Forstaaelse i GD.

A. C.
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E.D.R.s Sommerlejr 1945 1 Karrebæksminde
fra den 7. til 16. Juli, incl.
Paa et Bestyrelsesmøde, der afholdtes i Januar Maaned i København, blev Spørgsmaalet om EDR’s Sommer
lejr i Aar drøftet ganske kort, og der var Enighed om, at
nu i Aar var Forholdene da blevet saa tossede, at det
vilde være umuligt at faa Medlemmerne trommet sam
men fra hele Landet til vor traditionelle Lejr, der jo
daarligt kunde blive andet end lutter Forsøg paa at undgaa at overtræde dette eller hint Forbud.
Imidlertid var Situationen jo heldigvis en ganske an
den, da EDR’s Bestyrelse samledes igen i Pinsedagene,
og vi blev hurtigt enige om, at n u skulde der holdes en
EDR-Sommerlejr, som om muligt kom paa Højde med
de store og minderige Lejre før Krigen, da Senderne
endnu var i Sving, Forbudet mod Besiddelse og Benyt
telse af Sendere (paatvunget i 1942) var jo — ukendt af
hvilken Grund — blandt de første af de Forbud, som
blev ophævet straks efter Befrielsen den 5. Maj. Nu
kan vi vist roligt gaa ud fra, at de kompetente Myndig
heder ikke har tænkt specielt paa vi Amatører, men har
haft andre Grunde. Men Ophævelsen af Forbudet gør
en meget stor Forskel paa vore Sommerlejre i de senere
Aar, og den Lejr, der nu er fastsat til at skulle holdes i
den anden Uge i Juli Maaned, saaledes at Lejren aabnes
Lørdag den 7. om Eftermiddagen og afsluttes den 16. om
Formiddagen. Nu kan vi nemlig tillade os frit at med
tage vore nybyggede Sendere og vise dem for vore Kam
merater, og antagelig bliver der ogsaa Tale om at
„prøvekøre“ dem paa kunstig Antenne, — vi maa nemlig
huske paa, at vore Senderlicenser endnu ikke er blevet
frigivet af den danske Statstelegraf.
EDR’s store Lejrsender, OZ7EDR, der er kendt af alle
lidt ældre Medlemmer Landet over, kan vist ikke paa
regnes at være mellem de faa Sendere, der igen udleveres
efter Turen via Deponering hos dansk Politi og Statstelegrafen til Ødelæggelse, Tyveri og Brand hos Gestapo, og det blev derfor i Pinsen besluttet omgaaende at
gaa i Gang med Opbygningen af en ny og tilstrækkelig
stor 80 Meter Telefonisender til den kommende Som
merlejr. Vi er nemlig saa optimistiske, at vi gaar og
haaber paa at faa Generaldirektoratet for Post- og Tele
grafvæsenet til at give Foreningen Sendetilladelse til
Lejrsenderen OZ7EDR — eventuelt under Kontrol ,
saaledes at vi paa denne Maade vil kunne holde vore
Medlemmer, der ikke selv opnaar at deltage i Lejren,
a’jour med, hvad der foregaar. — Saafremt Sendetilladel
sen opnaas vil Senderen sikkert kunne høres Søndag Af
ten Kl. 19,00, men i Øjeblikket er det ikke muligt at sige
noget bestemt.
Naa, men som allerede meddelt paa 4. Side i „OZ for
Maj Maaned, er det besluttet, at Lejren i Aar skal ligge
paa Sjælland, og da det gjaldt om at finde et Sted med
nogenlunde rimelige Trafikforhold, faldt Valget paa
Karrebæksminde, ca, 10 km fra Næstved. Stedet er ret
søgt som Udflugtssted for Næstvedborgerne, men da EDR
ved Forhandling med den stedlige Lejrchef har faaet
tildelt en ideel Lejrplads af sondret fra den Teltlejr, der
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hvert Aar findes paa Stedet, er der sikkert ingen Fare
for, at vi vil blive mere overrendt end vi blev førhen!
Det er i Aar ikke nemt at leje et stort Samlingstelt, og
i Stedet har vi som Forsøg lejet en saakaldt „Salon“ paa
10X16 Alens Størrelse. Det er den Type mobile Gildeshaller, som normalt paa Landet benyttes til Guld-, Sølv
eller andre Bryllupper, og der skulde saaledes være
Plads nok til alle Lejrdeltagerne. Det maa betegnes som
en stor Fordel, at „Salonen“ er af Træ og er forsynet
med Bræddegulv og fast Tag, saaledes at vi skulde kunne
dyrke indendørs Selskabelighed, saafremt Vejrguderne
skulde være os ugunstig stemt. Der medfølger Borde og
Bænke, men dem -faar vi ogsaa haardt Brug for, da det
er Meningen, at vi skal spise under eget Tag, idet der
nemlig er truffet Aftale om Kosten med „Feriebyens Re
stauration“, der ligger i Nærheden. For en Pris af 4,50 Kr.
pr. Dag faar vi leveret:
Morgenmaaltid: Havregrød, Kaffe med Rugbrød og
Franskbrød + Rundstykker og Wienerbrød om Søn
dagene.
Middag Kl. 12: To Retter Mad.
Eftermiddagskaffe med f, Eks. hjemmebagt Kage.
Aftensmaaltid: Varm Ret + skaaret Smørrebrød.
Foruden Kostpengene, der kun kan beregnes for hele
Dage, bliver der p. Gr. af den temmelig dyre „Salon“
et Lejrbidrag, der ikke kan sættes lavere end 1 Kr. pr.
Dag pr. deltagende Medlem og Familie.
Børn faar Moderation i Kostpengene og behøver ikke at
betale Lejrbidrag.
I Betragtning af, at Lejren ikke ligefrem holdes for at
fremelske Driverliv, er det Meningen, at vi selv skal be
sørge Opvasken, men det kan jo ogsaa tænkes, at der er
mange OW med i Lejren, og at de tager et Nap med for
ikke at glemme de huslige Færdigheder!
Desværre er der ikke i Kostplanen medtaget saadan
noget som Aftenkaffe. Det er imidlertid ingen Forglem
melse, men det vilde fordyre Prisen, hvorfor vi i Stedet
for selv vil prøve at lave Kaffe, s a a f r e m t de nødven
dige Mærker kan fremtrylles, og her tænker jeg specielt
paa en Haandsrækning fra Medlemmer, der ikke selv
deltager i Lejren, og som kan undvære lidt Kaffe-, Sukker- og Melmærker. Disse Mærker + i øvrigt alle Mær
ker, der kan tænkes anvendt i Lejren, kan sendes til
Kassereren, og det maa gerne være April Kvartals Mær
ker, blot de sendes tidligt nok. Erfaringsmæssigt er det
svært hyggeligt i Sommerlejren med Aftenkaffe, saa
Mærkeproblemet skulde nødig stille sig i Vejen, vel?
Ved Velvilje fra Elektricitetsværket er det lykkedes
at opnaa en rimelig Ration Strøm, og der bliver derfor i
„Salonen“ indlagt 220 Volt Vekselstrøm, saaledes at vi
nemt klarer Strømforsyningen til den store Forstærker,
som vi regner med at faa til Lejren, ligesom vi ogsaa
regner med Demonstration af en hel Del af de store
Modtagere, der er beskrevet i den nylig udkomne „Kort
bølge Amatørernes Haandbog“. Det behøver næppe at
fortælles, men det burde være en Selvfølge, at der op
sættes en god Antenne paa de to højeste Granmaster, der

kan opdrives i Karrebæksminde. Den sædvanlige Flag
stang med EDR’s Vimpel kommer heller ikke til at
mangle.
Men hvordan kommer man nu til Karrebæksminde,
vil man maaske spørge? Ja, er man først naaet til Næst
ved, saa gaar Resten af sig selv. Der afgaar nemlig Rute
bil hver Dag (Søndag undtaget) Kl. 11 og Kl. 17 fra Stationspladsen, men da denne Rute næsten altid er overbelagt, tilraades det at sejle med Fjorddamperen „Thor“,
som afgaar fra Toldboden daglig Kl. 7, 13,30 og 18,15
(første Tur om Søndagen dog først Kl. 9,00).
Underholdningen i Lejren vil blive præget af de ældre,
rutinerede Foredragsholdere, som kommer til at deltage
i Lejren, og der søges ogsaa arrangeret en Filmsaften
med EDR-Filmene m. rn. — Saafremt der bliver tilstræk
kelig Tilslutning til en Udflugt for at bese det berømte
Holmegaards Glasværk, vil denne Tur blive arrangeret.
For Medlemmer, der er kommet ind i EDR i de sidste
5—6 Aar, vil det sikkert ogsaa have stor Interesse at se
de simplest mulige Sendere og høre om deres Indstilling
m. m. Nok kan man læse sig til en hel Del, men det er
nu rarest ogsaa at se Tingene i Virkeligheden. For alle
Parter vilde det sikkert være formaalstjenligt, om alle de
ny Senderamatører, der kun venter paa Senderlicens for
at komme i Luften med „Selvejer“, faar en skrap Dosis
„Smaafiduser“, saaledes at de undgaar mange af de
Ærgrelser, som ellers plejer at følge de ny Sender
amatører.
Bortset fra vort Samlingssted „Salonen“, skal Sommer
lejren som sædvanlig være en Teltlejr, og det forventes
derfor, at saa mange Medlemmer som muligt møder op
med hver sit Telt, da der jo forefindes en ganske udmær
ket Lejrplads. Anmeldelse om eventuelt ledige Pladser
i Telte bedes sendt til Kassereren, da der regnes med, at
ikke alle møder med Telt selv. Der skal være god Mu
lighed for at overnatte i „Salonen“ for Folk uden Telt,
men der maa i saa Fald medbringes Sovepose eller en
stor Sæk, der kan fyldes med Hø, til Underleje.
Badestranden lige ved Lejren er storartet, ja, der hæv
des endog, at Løkken og Blokhus ikke behøvede at skam
me sig over Vandet ved Karrebæksminde. Der er ingen
Restriktioner med Hensyn til Badning, saa selv OZVandhundene har Udsigt til at faa Lysten styret.
Foruden Toiletartikler skal man huske at tage med:
Rationeringsmærker, Spisebestik, Kortbølgesendere til
Afprøvning, Kortbølgemodtagere, Pejlemodtagere, Transceivers — og iøvrigt Ting, som andre kan have Interesse
i at se. Musikinstrumenterne maa heller ikke glemmes.
*

For at have et Overblik over Lejrens Størrelse bedes
Anmeldelse om Deltagelse sendt hurtigst muligt og
senest den 1. Juli til Kassereren, O. Havn Eriksen, Vibe
vej 10, Næstved, hvorfra man ogsaa kan faa alle ønskede
Oplysninger om Lejren.
Vel mødt den 7. Juli til EDR-Sommerlejr! OZ3FL.
OZ7WH

lukker

som

sædvanlig

Forretningen

Ugen fra 7.—16. Juli.

Der følger ingen Lærebogsblade med dette Nr.

i

Sommerlejr-

Generalforsamling i Odense
den 23. September.
Der indbydes herved til Generalforsamling for 1944
og 1945 Søndag den 23. September 1945 i Park Hotel,
Odense, Kl. 14. Dagsorden meddeles i OZ. Om de nær
mere Arrangementer i Dagens Løb kan endnu intet
siges. Nærmere Meddelelse herom vil fremkomme i næ
ste Nummer af „OZ“.
Da det er den første Generalforsamling efter Krigen,
haaber Bestyrelsen, at der kommer saa mange Medlem
mer som muligt til Stede.
Medlemmer, der ønsker eventuelle Vedtægtsændrin
ger behandlet paa Generalforsamlingen, bedes erindre,
at Forslagene hertil maa være Bestyrelsen i Hænde
inden den 1. August 1945.
P. B. V.:

Paul Heinemann.
Sekretær.

Udrensning i E.D.R.?
Fra adskillige Medlemmer baade i Provinsen og i Ho
vedstaden har Bestyrelsen modtaget mange Henvendel
ser, hvori man simpelthen forlanger, at der ogsaa i vor
Forening, som saa mange andre Steder, foretages en Ud
rensning af de Medlemmer, der har staaet i mere eller
mindre direkte Forbindelse med den tyske Værnemagt.
Foreningen har mange Medlemmer, der under de
svære Besættelsesaar gjorde deres Land store og uvur
derlige Tjenester. Nogle af dem har endog maattet van
dre i Fængsel og Koncentrationslejr for deres Over
bevisnings Skyld. Ogsaa for disse mange Menneskers
Skyld har Foreningen en Pligt til at gøre noget for, at
Foreningen een Gang for alle kan befri sig for den Skam
plet det var at have Stikkere og lignende inden for vore
Rækker.
Bestyrelsen drøfter i Øjeblikket, hvordan Spørgsmaalet bedst kan løses, men det er i alt Fald givet, at der
igen i vore Vedtægter maa indføres en Exklusionsparagraf. Vi tænker os Spørgsmaalet løst f. Eks. paa den
Maade, at alle Medlemmer, der er hjemfalden til Straf i
Følge den ny Straffelov, automatisk udelukkes af For
eningen for stedse.
OZ4H.

Set i Dagspressen :
Snedighed.
Under Besættelsen var Landet efterhaanden godt dækket med
smaa traadløse Sendere, som ikke var større end de kunde rum
mes i en Haandtaske.
Rekorden i Opfindsomhed med Hensyn til Anbringelse blev
slaaet af en Frihedskæmper i København. Han havde bygget
Senderen ind i Bunden af — en B a r n e v o g n . Naar han saa
trillede rundt med Barnet og bøjede sig ned ligesom for at
snakke med det, telegraferede han.
F. T.
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Den første „rigtige“ Rævejagt i fem Aar.
Af Kai Nielsen, OZ3U

Den 3. Juni, ikke en Maaned efter Befrielsen, kunde den
københavnske Afdeling byde Medlemmerne paa en ægte Ræve
jagt. At dette saa hurtigt lod sig arrangere skyldtes i første
Række den store Velvilje, EDR møder i Generaldirektoratet fox
Post- og Telegrafvæsenet.
Det var med meget stor Spænding, at Medlemmerne saa hen
til Dagen, og Deltagelsen i Jagten var overvældende, naar man
tager den korte Tid i Betragtning, der var til at gøre Modtager
etc. klar.
Søndag den 3. Juni oprandt med straalende Vejr, og da de
fleste Amatører som bekendt er Morgenmænd, havde Arran
gørerne af Rævejagten ikke haft Skrupler med at begynde
Sendingen allerede Kl. 9. Deltagerne fra København skulde saa,
for at være inde 1 det angivne Kort, starte fra Byen senest ved
7,30-Tiden. Vort Pejlehold bestod af Modtagerejeren OZ5AB, et
Medlem fra Bornholm, Sonne Hansen, Medlemmerne Biber og
Larsen, OZ5AB jun. og undertegnede. Det var maaske rigeligt
mange paa et Hold, men som før nævnt var Tiden for kort til,
at vi alle kunde faa færdigbygget en ny Pejlemodtager.
Vi startede fra Byen Kl. 7!ci. og arbejdede os støt ud ad
Lyngbyvej alle seks. 5AB havde Modtageren i en Kurv paa
Cyklen og jeg Kortet paa Bagagebæreren. Op ad Geels Bakke
maatte vi lidt sværere trække Cyklerne, medens OZ7T og en
Del andre Amatører kørte udenom med grimme Tilraab som
„med den Fart finder I aldrig „Ræven”.
Paa en mindre, hyggelig Restaurant i Nærheden af Holte ind
tog vi sveddryppende en Orangeade (vi kunde ikke faa andet)
og gennemgik paa Kortet vor Slagplan. Vi enedes om at tage
første Pejling ved 19 km Stenen i Rude Skov, og efter kort Tids
Forløb startede vi paa sidste Etape.
Klokken blev imidlertid mistænkelig nær Tidspunktet for
første Sending, saa vi naaede kun godt 18 km Stenen i Skoven,
hvor Holdet standsede og paa Grøftekanten gjorde Kortet klar.
5AB begynder at lytte paa Modtageren, og vi andre lægger
Kortet i Stilling. Kompasnaalen farede rundt som en Karrusel,
og 5AB bliver beordret langt væk med Modtageren. Efter lange
Overvejelser enedes man saa om Misvisning, og den rette Nordog Syd-Linje der ikke var indtegnet paa Kortet, og Modtageren
anbringes paa Kortet for Pejling. Larsen, der til daglig er i
Ministeriet, vilde ogsaa i Dag have det sidste Ord at sige, paastaar, at vi har rykket Kortet med Modtageren og flytter det
2 cm mod Øst. Saa lyder i Højttaleren: •— — — og OZ7EDR.
Modtageren drejes, men der er intet Minimum. Stationen er om
trent lige kraftig i alle Stillinger. Hovedtelefonerne frem i en
Fart, og det lykkedes at finde et Sted, hvor Stationen er nogen
lunde svag. Pejlingen overføres paa Kortet, og vi faar en
Streg tværs over Sjæl Sø. Og saa skal vi af Sted igen til næste
Pejling, Larsen overtager Kortet, og videre gaar det til næste
Pejlested i Nærheden af Hørsholm. Her gentages Ritualet fra
før, og vi faar en Pejling, der krydser den anden i Udkanten
af Søens nordlige Bred.
Vi bliver enige om straks at finde Ræven, og Celluld’erne ar
bejder sig op og ned ad Bakkerne for efter en streng Køretur
at være omtrent paa Stedet.
Her møder vi det første aktive Pejlehold, det er OZ7EU og 4H
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med Fruer, der lægger an til Pejling. „Har I fundet Ræven?”
spørger vi. „Selvfølgelig!“ siger 7EU. „Vi skal bare tage en Kon
trolpejling!“
Saa er de kommet ad den Vej, de nu ligger paa, mener vi, og
suser videre ned til Søen Vejen bliver til en Sti, og Stien er
meget ujævn, saa vi trækker Cyklerne. Men ingen Ræv er at
se. Lange i Ansigterne gør vi klar til tredje Pejling, og kan nu
høre, vi er lige i Nærheden af Ræven. Han maa være lige her
paa den anden Side af Bakken, siger 5AB, der med Modtageren
aaben begynder at kravle op ad en stejl Bakke.
Der lyder et Brag, et Skrig, og OZ7EDR bliver tavs, idet 5AB
med sine 200 Pund rutcher ned ad Bakken med Modtageren
efter sig. Larsen med Kortet gaar samme Tur. Saarene slikkes.
Modtageren samles sammen, og vi lusker langs Søen videre og
finder Ræven nogle Hundrede Meter fra vor Krydspejling.
Og der staar 7EU og griner. Han er lige kommet ind faa Mi
nutter før os, og vort Hold er Nr. 4.
Jagten er endt, og vi ser os om i Rævehulen. Der ser dejligt
ud. En lille, lækker Sender staar i Skovbunden under et stort
Træ parat til næste Pejling. Senderen er en CO-PA med tre
Stk. EL2 og et Input paa 10 Watt. Strømkilden er 3X90 Volt
Anodebatterier og et specielt Glødebatteri paa 6 Volt, alle vel
villigst fremstillet og foræret af Firmaet Hellesen. Antennen er
næsten usynlig, der er benyttet en tynd 0,35 mm Laktraad. Som
Kontrolmodtager benyttedes den i August 1944 besrevne Batteri
modtager, af OZ9R. Den overraskede os alle ved sin store Yde
evne med sine kun to Rør. Ræven blev betjent af OZ8O, OZ7N
og OZ9R.
Lidt efter lidt indfandt det ene Hold efter det andet sig hos
Ræven, og man overværede med Spænding Sendingen, hvor den
lille Lampe i Antennen mindede om gamle Dage, da man Nat
efter Nat workede paa sin Station. Kl. 12,30 sluttede Ræven
sine Udsendelser, og Deltagerne samledes i Jægerhytten til Fro
kost og kammeratligt Samvær.
Her kom saa de, der ikke kunde finde Ræven, og der var
Hold, der forarget indfandt sig og meget højt spurgte, hvad
Meningen var, hvorfor den Ræv ikke sender? Nu havde de væ
ret baade i Vandtaarne og paa høje Bakker, men kunde ikke
høre Ræven. Andre havde faaet de mærkeligste Pejlinger med
et Kryds lige midt i Sjæl Sø og mange andre morsomme Steder.
Paa Vej fra Ræven til Jægerhytten var vi ude for en morsom
Oplevelse. Vi mødte en Amatør, der var helt alene med Mod
tager, Kort etc. og spørger, om han har fundet Ræven. „Det er
nogle helt tossede Pejlinger, jeg har“, ytrede han, og vi ser paa
Kortet, hvor der er det herligste Kryds lige i Ræven. Vi betror
ham, at hans Pejlinger er gode nok, og han spurter videre.
Ligeledes møder vi OZ7T, der endnu ikke havde fundet Ræven,
men denne Gang var det vor Tur til at sige Morsomheder. (Selv
følgelig i al Venskabelighed).
Som tidligere nævnt var Deltagelsen stor. Der var Deltagere
fra Fyn, Bornholm og forskellige Steder paa Sjælland foruden
Københavnerne. Ialt deltog 22 Modtagere med ca. 60 Deltagere.
Nr. 1 blev OZ5V fra Odense, der var inde hos Ræven efter
39 Minutters Forløb, og paa kun 2 Pejlinger, et meget flot Re-

sultat, naar man tager i Betragtning, at 5V kommer fra Fyn
og ikke var kendt i Terrænet.
Nr. 2 blev OZ5Y, ogsaa fra Odense, der var inde ved 3. Pejling
og paa 64 Minutter, ogsaa en fin Tid, der beviser, at de Fyn
boer er drevne Pejlejægere. Nr. 3 blev OZ7EU, tidligere Fynbo,
men heldigvis nu Københavner.
Ved det fælles Kaffebord talte 9R og gennemgik Jagten og
udtalte sin Glæde over den store Deltagelse fra saa mange Egne
af Danmark og' lykønskede Fynboerne med det flotte Resultat,
som sikkert havde skuffet de mange Deltagere fra København;
men vi var glade for at se dem herovre og haabede, at det saa
til Gengæld blev Københavnerne, der gik af med Sejren i den
kommende fynske Rævejagt.
Der var to Præmier, en Haandbog og en Ensretterventil, som
tilfaldt 5V og 5Y. Alle Deltagerne, der fandt ind til Ræven, faar
hver tilsendt en Sølvplade. OZ5V og OZ5Y fortalte om deres Op
levelser, og OZ7T berettede om sine. Der udbragtes et Leve for
Vinderne og EDR, og man sluttede med at fastsætte næste
Rævejagt til den 29. Juli.
Alle var enige om, at det havde været en rigtig EDR-Dag.
OZ3U.

Hvem vil vinde
et 100 Watt Senderrør?
For at faa et virkeligt godt Standard-QSL-Kort har
Bestyrelsen besluttet at udskrive en Konkurrence over
den bedste Tegning til et QSL-Kort for Senderamatører.
Alle Medlemmer af EDR kan deltage, og følgende Reg
ler gælder for Deltagelse:
Kortet skal leveres i Tusch-Tegning i fuld Størrelse
9X14 cm. Hvis man ønsker at meddele sine Forslag til
Farvesammensætning, maa det ske paa en særskilt Teg
ning. Kortet skal indeholde de nødvendige Oplysninger,
der er gængse for Senderamatører, uden dog at være
overfyldt.
Man kan godt indsende flere Forslag til Konkurrencen.
Der udsættes to Præmier, nemlig:
1. Præmie: Et 100 Watt Senderrør.
2. Præmie: Et Eksemplar af „Kortbølgeamatørens
Haandbog“.
Forslagene sendes til EDR, Box 79, København K., og
maa være Foreningen i Hænde inden den 1. August 1945.
Dommerkomiteen bestaar af: Formanden, Kai Nielsen,
OZ3U, Redaktøren, A. Clausen, OZ5AC, og QSL-Ekspeditøren, Paul Heinemann, OZ4H. Dommerkomiteen kan
naturligvis ikke selv deltage i Konkurrencen.
Her er en virkelig Chance for de gamle Senderamatø
rer til at vise, hvordan de ønsker et virkeligt godt Stan
dard-Kort, og Chancen er ikke mindre for nye og vor
dende Amatører, der i Tegningen kan nedlægge deres
Idéer og Ønsker for, hvordan de kunde tænke sig, at et
godt Kort skulde se ud.
Vi nærer ingen Tvivl om, at der vil være mange Del
tagere i Konkurrencen, for hvem vil ikke gerne vinde
en af de dejlige Præmier?
OZ4H.

E.D.R. vil fremstille en speciel
Kortbølgesuper til Medlemmerne.
Paa et Hovedbestyrelsesmøde i Pinsen blev det be
sluttet, at undertegnede skulde søge Kontakt med et
Firma for at drøfte Mulighederne for at lade fremstille

en speciel Kortbølgesuper, der i et Antal paa ca. 100
Stk. skulde købes af EDR for at videresælges til Med
lemmerne, eventuelt paa Ratebetaling og rimelige Vilkaar.
Det har under hele Krigen været Bestyrelsens Tanke
saa snart som muligt efter Krigen at oprette en Salgs
afdeling, hvis Finansiering skulde muliggøres gennem
Udgivelsen og Salget af EDR’s Haandbog. Tanken var
oprindelig den, at man gennem Indkøbsbevillinger skul
de importere specielle Kortbølgekomponenter, som ikke
fandtes paa det danske Marked, f. Eks: Rør, Krystaller,
Bøger o. s. v., men ved senere Diskussion af denne Salgs
afdeling blev man enig om ogsaa at tage fat paa den Op
gave at skaffe Amatørerne gode og moderne Modtagere
til rimelig Pris og Betalingsvilkaar.
En moderne Modtagers Konstruktion er i sig selv en
saa stor Opgave, at kun de færreste professionelle Radio
folk kan paatage sig denne, og naar man saa overlader
Opgaven til Amatører, der til daglig beskæftiger sig med
helt andre Ting, og — vigtigst af alt — ikke raader
over de fornødne Maaleinstrumenter, forstaar man, at
de smaa 1-V-l o. s. v. stadig er meget udbredte blandt
Amatørerne. Naar man før har diskuteret Problemet:
Den Amatør, der køber sit Udstyr færdigt i en Forret
ning, og den „rigtige“ Amatør, d. v. s. ham, der selv
bygger sin Modtager og Sender, har den sidste altid
gaaet af med Sejren. Man kan ikke uden videre tilkende
Selvbyggeren Prædikatet: Den „rigtige“ Amatør, for
burde han saa ikke ogsaa selv lave sit Drejespoleinstrument, sine Drejekondensatorer og selv tilslibe sine Kry
staller?
EDR’s Kortbølgemodtager er endnu ikke færdigkonstrueret, men følgende Data er i det væsentlige fastlagt:
Vekselstrømsdrift, graa Metalkasse, MP-Skala, HF og LF
Volumekontrol, „S“ Meter (med magisk Øje), Send-Modtag Omskifter, var. Beat Tone, 4 indbyggede Omraader
(15—30 m, 30—60 m, 60—120 m og 120—260 m) samt et
valgfrit Omraade, der opstaar ved, at Modtageren er for
synet med 2 Sokler, hvori Amatørerne selv kan sætte
Spoler efter Behag. De fire indbyggede Omraader er
kalibrerede og aftegnede paa MP-Skalaen. Modtageren
er endvidere forsynet med Udgang for 5 Ohm (Højt
taler) og 4000 Ohm (Telefon).
Biandingsrø.ret er af Pentodetypen (EF22) for at ned
sætte Sus, og Svingningerne fra det specielle Oscillator
rør tilføres Blandingsrørets Skærmgitter. Der anvendes
2 Trin Mellemfrekvensforstærkning (3 Transformatorer
med var. Selektivitet), Diodedetektor, AVC, 1 Trin mod
koblet LF-Forstærkning og et Udgangsrør af EL2 eller
EL3 Typen. Modtageren kommer til at indeholde 8 Rør
(incl. Ensretter og Øje).
Prisen paa Modtageren bliver omkring 400 Kr., og man
havde tænkt, at Modtageren skulde betales paa 1½ til
2 Aar, hvis den købes paa Ratebetaling.
For at undersøge Afsætningsmulighederne og ogsaa
for at se, om man eventuelt skulde prøve at faa frem
stillet nogle flere Eksemplarer, bedes eventuelle Købere
afgive foreløbig Bestilling til OZ9R, Søndergaardsvej 4,
Søborg. Opgiv ogsaa, om De ønsker Modtageren til Uni
versaldrift eller til Vekselstrøm. Den bedste Modtager
faas, hvis man kan vælge Vekselstrømsudførelsen (even
tuelt vibratordrevet), men ligger Flertallet af Bestillin
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gerne paa Universaludførelsen, bliver denne antagelig
valgt. Husk at opgive, om det er en Betingelse for Køb,
at det bliver en Universalmodtager, eller om De i givet
Fald godt vil have Vekselstrømsudførelsen.
Af Hensyn til Materialedispositioner bedes Bestilling
afgivet hurtigst muligt (inden den 27. ds.). Levering vil
antagelig kunne paabegyndes omkring 1. September.
OZ9R.

Kombineret Sender og Modtager for
Batteridrift. Ved OZ7SN, Svend Nielsert.
Naar nu Sendetilladelsen forhaabentlig snart ioreligger, vilde
det jo være rart at have en lille Sender parat. En saadan lille
Sender og Modtager for Batteridrift kan man have megen For
nøjelse af, og da den er let at transportere, vil man kunne lave
mange interessante Forsøg med en saadan. Jeg har bygget mig
en lille Modtager og Sender paa samme Chassis, og den virker
ganske udmærket; endnu kan vi jo ikke prøve den i Luften, men
jeg har før Krigen haft megen Fornøjelse af en saadan Opstil
ling. Den Gang var det en saakaldt Transceiver, jeg benyttede,
og jeg havde den Gang QSO med mange Lande, bl. a. Norge,
Sverige, England, Belgien, Holland m. m. Man bliver egentlig
forbavset over, hvor langt man kan række med for Eksempel
2 Watts Input. Til Oplysning for de mange nye Medlemmer i
Foreningen tjener, at en Transceiver er en Modtager, der ved
Hjælp af en Omskifter bliver omdannet til en Sender. Dette
medfører imidlertid forskellige Ulemper, blandt andet kan man
ikke saa godt selv kalde CQ, idet man vanskeligt kan finde sin
nøjagtige Sendefrekvens igen efter at have brugt Apparatet
som Modtager; man er derfor henvist til at lytte efter andres
CQ og saa prøve at kalde den paagældende. Endvidere er det
vanskeligt, naar man vil have nogenlunde store Rør i Senderen,
at faa disse til at køre ordentlig som Modtagerrør, specielt som
Detektorrør. I den Konstruktion, som jeg vil beskrive i næste
Nr. af OZ, er der derfor anvendt særskilt Sender og Modtager.
Modtageren er en almindelig Detektoropstilling + 1 LF, og
Rørene er DF21 og DAC21, men der kan selvfølgelig ogsaa anven
des andre Batterirør.
Til Senderen er anvendt 2 Stk. B409, men der kan iøvrigt
anvendes alle almindelige Batterirør som B406, A415, A409 o. s. v.,
det afhænger kun af, hvor kraftig man vil have Senderen. Der
vil heller ikke være noget i Vejen for at anvende større Rør,
men hvis man som jeg benytter et almindeligt 120 Volts Anode
batteri, er der jo Grænser for Rørenes Størrelse.
Senderen er en Hartley, og ved Hjælp af en Omskifter med
3 Stillinger skifter man fra Modtager til C W eller Fone. Mod
tageren virker ganske fortrinlig og har et Bølgeomraade fra
ca. 15 til 100 M. Tilbagekoblingen gaar dejlig blødt ind, og der
er faktisk ingen Grænser for, hvad man kan høre paa en saa
dan lille Opstilling.
Ved at bygge en saadan lille Sender og Modtager har man den
Tilfredsstillelse, at man den Dag, Sendetilladelsen kommer,
straks kan gaa i Gang, for den store Sender kræver jo, foruden
en Del Komponenter, som vanskeligt kan faas i Øjeblikket,
megen Tid og Overvejelse. Vi maa jo sikkert ogsaa regne med
Elektricitetsrationering nogen Tid endnu, saa det er jo ikke
sikkert, der bliver Strøm til en stor Sender foreløbig.
For de Amatører, der gerne vil følge Amatørernes Arbejde og
genopfriske Morsetegnene, kan jeg meddele, at jeg i den sidste
Maaned har hørt følgende Stationer paa 40 Meter Baandet med
C. W.: G7FB, G7FC, G7FD, G7FG, G7FH, G7FJ, G7FM, SM5RA,
ON4AA, ON4H, OK1S og EA7AG.

62

Sidste Nyt
om de deponerede Sendere.
Ved Forespørgsel i GD lige før „OZ“ gik i Trykken
oplyses det, at man endnu mangler mange Styklister. Før
disse er indgaaet til GD, kan der ikke siges noget om
Udleveringen af det deponerede Materiale.
Vi anmoder derfor Medlemmerne endnu en Gang omgaaende at indsende Stykliste til Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet.
Man er i Gang med Sorteringen, og der er fremkom
met flere Dele og Sendere, og saa snart man efter Lister
ne har nogenlunde Klarhed over Apparaterne, vil Ama
tørerne faa Lejlighed til at udpege sine Dele etc.
Den i „OZ“ nævnte Amatør, der ved sit Arbejde i
Shellbuset har fjernet en Del Komponenter fra Senderne,
har meddelt Politiet at have Rør, MA-Metre og Krystal
ler gemt i sit Hjem for senere at tilbagelevere disse Dele
til Amatørerne. Delene er ogsaa blevet fundet, og Poli
tiet arbejder videre med Sagen.

Kassereren meddeler :
Den 1. Juni er der udsendt Opkrævninger paa Kontin
gent for det kommende Juli Kvartal samt Aarskontingenter, der begynder med 1. Juli, og da der i de sidste
Kvartaler i første Omgang er kommet flere Opkrævnin
ger uindløst retur end rimelig er, henstiller jeg venligst
til de Medlemmer, der maaske denne Gang ikke har ind
løst med det samme, selv at indbetale Kontingentet paa
Girokonto 22116.
De Medlemmer, der maatte ønske at betale Aarskontingent fra 1. Oktober 1945 til 30. .September 1946, bedes
sende mig et Brevkort derom. Det betyder som bekendt
en Besparelse paa 2 Kr. + Porto tre Gange om Aaret!
Et udmeldt Medlem har bedt mig sælge to komplette
Aargange af „OZ“, nemlig 1941 og 1942 (Lærebogsblade
ne mangler). Prisen er kun 3 Kr. -j- Porto pr. Aargang.
Fra 1. Juli d. A. er Prisen pr, 8 Sider af Lærebogen
forhøjet til 50 Øre.
Som Service over for Medlemmerne har EDR hos Ge
neraldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet indkøbt
et Antal originale Telegrafnøgler. — Nøglerne, der er
brugte, er selvfølgelig ok og sælges videre uden Fortje
neste for 15 Kr. + Porto og Emballage, ia.lt 16 Kr. Der
sælges kun een Morsenøgle til hvert Medlem, og Be
stillingen foretages hos Kassereren:
O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved.

FRA A F D E L I N G E R N E
KØBENHAVN
Afdelingens Møder afholdes, naar intet andet bemærkes, i Wisbech’s Sel
skabslokaler, Haveselskabetsvej 3. Alle Oplysninger om Afdelingens Virk
somhed faas hos Formanden, OZ9R Henrik Nielsen, Sondergaardsvej 4.
SØborg 2677 (efter Kl. 18).

Siden sidst.

Til Søndag den 13. Maj var fastsat en teknisk Samtale; men
efter de begivenhedsrige Dage i Begyndelsen af Maaneden blev
Programmet ændret til en almindelig Diskussion af Afdelingens
Virksomhed. Mange tegnede sig til teknisk Kursus og Morse-

kursus, og Bestyrelsen arbejder nu'paa at faa disse i Gang sna
rest muligt.
Til Rævejagten, som jo længe havde været planlagt til den
3. Juni, lykkedes det ved Hovedbestyrelsens og Generaldirek
toratets Hjælp at skaffe en begrænset Sendetilladelse, saa vi i
sidste Øjeblik kunde arrangere den første rigtige Rævejagt efter
Krigen. OZ3U bringer andet Sted i dette Nr. et Referat af Jag
ten og dens for Afdelingen saa beskæmmende Resultat. Her skal
blot bringes en Undskyldning til de Jægere, der efter sidste
Udsendelse forgæves afventede Meddelelse om Senderens Be
liggenhed. Det viste sig desværre, efter at der var skrevet til
Jaegerne, at vi havde lovet mere, end vi kunde holde, idet Sende
tilladelsen ikke omfattede en saadan Meddelelse.
I denne Maaned

har vi Søndag Formiddag den 24. Juni Kl. 10,15 prc. en teknisk
Samtale om F r e m t i d e n s
R æ v e j a g t e r . OZ7T indleder,
og vi vil antagelig fortsætte den Diskussion, vi havde efter
Rævejagten, om paa hvilke Frekvenser og med hvilket Udstyr
de kommende Rævejagter skal afholdes.
OZ8O.

man Bestyrelsen at ekskludere et Medlem af Afdelingen, hvis
Handlinger under Besættelsen giver Anledning hertil.
Afdelingens Program ser indtil videre saaledes ud:
Mandag Kl. 20: Morsekursus for Begyndere og Viderekomne.
Onsdag Kl. 20: Morsekursus for Begyndere og Viderekomne.
Torsdag Kl. 20: Studiekreds for Ultra-KB.
OZ-DR 384.

ODENSE
Maanedsmøde afholdes Fredag den 22. Juni i vore ny Lokaler,
Vestergade 74, Sideb. — Morsekursus er paabegyndt. Henven
delse om Deltagelse rettes til OZ1W.
Der afholdes med forventet Tilladelse Rævejagt Søndag den
24. Juni. Der benyttes Maalebordsblad Nr. M. 3615, Sanderum.
Der sendes paa Frekvens 1810 kc. — Afslutning Kl. 13 paa Blom
menslyst Kro ved Madkurve. Alle øvrige Oplysninger paa
Mødet den 23.
OZ5Y.

FALSTER AFDELING

HADERSLEV

Under ovenstaaende Navn ønskes startet en Afdeling omfat
tende Medlemmer paa Falster og de Medlemmer paa Østlolland,
som finder det praktisk og ønskeligt at slutte sig hertil.
Der holdes stiftende Generalforsamling i Nykøbing F. Søndag
den 24. Juni Kl. 14. Vi mødes paa Torvet ud for Telegrafstatio
nen og gaar samlet til Mødelokalet, som endnu ikke er bestemt.
Der vil blive oprettet Morsekursus og antagelig Undervisning
i Teknik, og der vil blive sørget for, at selv de nyeste Ny
begyndere vil blive i Stand til hurtigt at opnaa de fornødne
Færdigheder, saa undertegnede kan komme i Gang med at ud
stede Morseattester.
Tag kortbølgeinteresserede Kammerater med. Vi er ikke for
mange hernede. Da der næsten ikke er kommet ny Medlemmer
paa Falster under Krigen, maa der sikkert være en Del, der
blot gaar og venter paa „Impulsen”.

Da der agtes oprettet en Lokalafdeling for Kortbølgeamatører
i Haderslev By og Amt, sammenkaldes herved alle Medlemmer
og Kortbølgeinteresserede til et Møde, som afholdes Søndag d.
24. Juni Kl. 14 paa Haderslev Tekniske Skole, Lembckesvej.
Dagsorden: Valg af Formand. Valg af Sekretær. Valg af tek
nisk Leder. Forskelligt.
Det vilde derfor være glædeligt at se saa mange som muligt
til Mødet, ligesom Amatører fra andre Dele af Landet er vel
komne.
Efter Mødet drikker vi Kaffe paa „Palæ”.
Samtidig kan det oplyses, at der af Haderslev Tekniske Skole
er stillet et Lokale til Raadig'hed for EDR, saaledes at der i
nærmeste Fremtid kan paabegyndes et Morsekursus for Begyn
dere og Videregaaende under Ledelse af OZ7JC, OZ8V og OZ3M.
Vy 73. OZ7JC Christensen. OZ8V Uldal.

Indtil Bestyrelse er valgt, kan alle Henvendelser rettes til:
A. H. Jacobsen, Klosterhus 55, Nykøbing F. DR-651.

QRA-RUBRIKKEN

AALBORG
Efter en større, men tiltrængt Restaurering genaabnedes Lo
kalet ved en Festlighed Onsdag den 16. Maj, og samtidig kunde
Aalborg-Amatørerne hilse Freden velkommen, hvilket gav Fe
sten et særligt Præg. Den tunge Tid er nu forbi, og foran os
ligger Afdelingsarbejdet. et Arbejde, der under Krigen mødte
saa mange Hindringer i Form af Spærretid, Forbud og Restrik
tioner, og Formanden, E. Keller, opfordrede da ogsaa Medlem
merne til at tage fat med friske Kræfter og indhente, hvad vi
ikke naaede. Selv om Afdelingen som saadan er kommet godt
igennem Besættelsens vanskelige Aar, udtalte Formanden, saa
har vi dog lidt smertelige Tab, idet vi maa savne vor Kamme
rat Viggo Jakobsen, der gav sit Liv i Kampen for Danmarks
Frihed. Forsamlingen rejste sig.
Efter Kaffebordet vistes en Film, og Aftenen sluttede med
Diskussion af det kommende Undervisningsprogram.
Den 26. Maj arrangeredes med kort Varsel et Besøg hos Af
delingen af „The Royal Dragoons” i Aalborg, hvor 35 Deltagere
med Interesse besaa Radioanlægene i de engelske Tanks for til
sidst at prøve en lille QSO mellem 2 Stationer. Som Tak for
Venligheden var fire engelske Radioamatører vore Gæster ved
en Klub aften.
Ved den ordinære Generalforsamling Søndag den 27. Maj gen
valgtes 1613, Poul Andersen, til Kasserer. Der blev oprettet en
Studiekreds for Ultra-KB-Interesserede, og endvidere paalagde

Indregistrerede Modtagerstationer
OZ-DR 695 - Niels E. Kjærbølling, Bymosegaard, Lumbsaas.
OZ-DR 696 - Poul Frandsen Bernstorfsvej 42, Viby.
OZ-DR 697 - Arne Olesen, Finlandsgade 42, Esbjerg.
OZ-DR 698 - Bent Johansen, Keddelsmedstræde 8, Svendborg.
OZ-DR 699 - Knud Høgh, Suldrup pr. Støvring Station.
OZ-DR 700 - H. Beck Nielsen, Smedegade 8, Middelfart.
OZ-DR 701 - Søren Nielsen, Tønning Skole, Tønning.
OZ-DR 702 - Martin Haasen Andreasen Aale Station.
OZ-DR 703 - Kai Frederiksen, Brendstrupvej 255, Aarhus.
OZ-DR 704 - Anker Secher Andersen, Faarvang.
OZ-DR 705 - Theodor V. Andersen, Søgaard, Braaby.
OZ-DR 706 - Paul L. Henriksen. Byhøjen 5, Vanløse.
OZ-DR 707 - H. Ahllung, Husumgade 15, 2. S., Kbhvn. N.
OZ-DR 708 - Jean Vind Frederiksen, GI. Torv 12, Frederikshavn.
OZ-DR 709 - Th. Mortensen, Kibæk.
OZ-DR 710 - Eigil Ungstrup Sdr. Felding.

Atter indregistrerede
OZ-DR 096 - Jørgen Kruuse Rasmussen, OZ7BR, Bernstorffsvej
Nr. 95 A, Hellerup.
OZ-DR 098 - Almar A. Andersen, OZ4N Sejrøgade 18, 4. S.,
Aalborg.
OZ-DR 594 - A. M. Svejgaard, Aastrup, Raarup.

Nye Medlemmer
2432 - Erik Kriegsbaum, Emdrupvej 39, 1. S., København ø.
2433 - Robert Andersen, Overgade 23, Stige pr. Odense.
2434 - Egon Ørgaard Hansen, Hans Tausensgade 17, Odense.
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2435 - Børge Daucke, Pantheonsgade 8, Odense.
2436 - Poul Schnack Nielsen, Ørsted pr. Havdrup.
2437 - H. Ahllung, Husumgade 15, 2. S., København N.
2438 - N. J. Guldhammer, Dannebrogsgade 20, 2. S., Aalborg.
2439 - Harry Larsen, Sortedamsgade 1, 1. S., København N.
2410 - Sv. V. Jespersen, Stockholmsgade 37, 2. S. tv., Kbhvn. ø.
2441 - H. Biber, Tartinisvej 8, 2. S., København V.
2442 - P. Brørup, Christiansgade 1 A, Aalborg.
2443 - Jens Schrøder, Istedgade 30, Aalborg.
2444 - P. Rasmussen, Nørregade 20, Odense.
2445 - Kaj Lorentzen, Skibhusvej 155, Odense.
2446 - Arne Sørensen, Holbæk pr. Ørsted.
2447 - Kaj Christensen, Glentevej 24, Odense.
2448 - Laur. Eriksen, Vindegade 68, Odense.
2449 - Svend Jensen, Amagerbrogade 208 A, 1. S., Kbhvn. S.
2450 - Alfred Schaufuss, Fuglebakkevej 26, København F.
2451 - Eigil O. Pedersen, Frederikssundsvej 36, København NV.
2452 - Villy Scheuer, Søndergade 157, Frederikshavn.
2453 - Nie. Hansen, Fynsgade 201, Kolding.
2454 - P. E. Bech, Frederiksborggade 41, København K.
2455 - Sofus Leegaard Holm, Bispegade 2, Haderslev.
2456 - Erik Wad, Jomfrustien 10, Haderslev.
2457 - Heinrick Bendorff, Storegade 87, Haderslev.
2458 - Jørgen Enghoff, Gothersgade 158, København K.
2459 - Tage Vejlø Hedegaardsvej 23, 1. S., Roskilde.
2460 - Jørn Jensen, Valdemarsgade 33, Aalborg.
2461 - Mogens Blichfeldt-Petersen, Siriusvej 5, Fredensvang,
Aarhus.
2462 - Kristen Jensen, Vodstrup pr. Nykøbing M.
2463 - E. E. Johnsen, Staalskibsværftet, Odense.
2464 - Jørgen Gullacksen, Drachmannsvej 20, Klampenborg.
2465 - Kaj Schmidt, Øster Boulevard 17, Nakskov.
2466 - Helmer Petersen, Petersborgvej 19, Hillerød.

Atter Medlem
285 - N. Nielsen, OZ3NN, Torvegade 10, Randers.
412 - J. K. Rasmussen, OZ7BR, Bernstorffsvej 95 A, Hellerup.
807 - A. G. Hansen, Hollandsvej 27, 1. S. th., Kg. Lyngby.
855 - Børge Jensen, Smedegade 18, Ringkøbing. OZ8M.
968 - Arne Hammer, OZ7D, Blomstervænget 26, Lyngby.
991 - Ernst Madsen, OZ5N, Haurum pr. Bøstrup.
1246 - C. C. Tornøe, OZ7RY, Østergade 11, Ringe.
1252 - H. Frie, OZ7FR, Peter Bangsvej 262, 3. S., Valby.
1303 - Orla Blok, OZ5OB, Vesterbrogade 24 A, København V.
1366 - W. Zachariassen, OZ1AD, Godthaabsvej 46, København F.
1398 - Ancher Pamer, OZ7AP, Algade 18, Brønderslev.
1517 - Børge Petersen, OZ2NU, Himmerlandsgade Is, Aalborg.
1880 - Jean Vind Frederiksen, GI. Torv 12, Frederikshavn.
1882 - W. E. Rasmussen, Svanholmsvej 8, 3. S. tv., Kbhvn. V.
2314 - John Falding, Gardes Allé 3, 2. S., Hellerup.

FOR 10 AAR SIDEN
Juni 1935.

„OZ“ 7. Aargang Nr. 6: Lederen omhandler „Forsømmelser i
europæisk Rørfabrikation”. — OZ7T fortæller en morsom Kort
bølgehistorie. Han havde QSO med W2DJY, og de hørte hin
anden saa kraftigt paa et Tidspunkt, hvor der ikke var anden.
DX, at de gensidig beskyldte hinanden for at bruge falsk.
Kaldesignal!
. OZ2Q har med Statsradiofoniens Radiovogn haft QSO med
Tyskland og Finland fra Snoghøj. — OZ9WB har i den forløbneMaaned haft ca. 150 DX-QSO’er, mens OZ7KG „workede” 36 Wog VE-Stationer paa een Aften. — E. D. R. har udskrevet en
Sommerkonkurrence, hvor der gives Præmier for Beskrivelse af
den bedste transportable Station inden for 3 Kategorier. — OZ7F.

Slettet af Medlemslisten :
148 - Gerh. Hansen, OZ7G, København S.
773 - Leif Sørensen, København K.
1450 - H. Sylvan Lund, København F.
1508 - C. F. H. Ladegaard, København S.
1610 - H. Blumensen, København V.
1693 - Chr. Hansen, Ulkebøl pr. Sønderborg.
1764 - Axel Rasmussen, København Ø.
1820 - Viggo Korsgaard, Viborg.
1946 - I. Conradsen, København K.
1977 - M. Iversen, Bramminge. Udmeldt.
2020 - Bent Hansen, Rudkøbing.
2135 - E. Thomassen, København N. Død.
2139 - M. Drost-Larsen, Jyderup.
2221 - Th. Gisselbæk, Hjørring.
2222 - Juul Thomsen, Aarhus.
2232 - E. Christensen, København NV.
2257 - Hans Hansen, Helsingør.
2264 - Sven Middelboe, København K.
2292 - C. Jensen, København N.
2324 - P. A. C. Jensen, København F.
2344 - G. Quistdorff, Vanløse.
2387 - Kn. Weber Pedersen, Odense.

Endvidere er udmeldt:
1771 - Kaj Grosted, Aalborg.
2096 - Bruno Knudsen, København S.
2260 - Chr. Bjerregaard, 0. Alling pr. Auning.
2309 - Bengt Pedersen, Vanløse.

757 - Kaj Nielsen, OZ3U, har gl. Medlemsnummer 565.
1749 - W. Stilborg har gl. Medlemsnummer 1749.
„OZ“

Nye Adresser
557 - Detlef Clausen, Holmbladsgade 107 A, 2. S. tv., Kbhvn. S.
791 - H. Lykke Jensen, OZ5Y, Snapindvej 63 St., Odense.
793 - A. A. Andersen, OZ7AA, c/o Palnæs, Skovridergaardsvej
Nr. 36 pr. Holte.
998 - H. A. Danielsen, OZ2PA, Hvidovrevej 235, 2. Opg. 3, Valby.
1015 - H. Rasmussen, OZ3N, Hørdumsgade 39, København SV.
1321 - H. E. Aarkrogh, OZ7NA, c/o J. P. Christensen, HolmeOlstrup.
1327 - E. S. B. Schmidt, OZ7Y, Overskousvej 19, 2. S. tv., Valby.
1334 - Hans Schütz, Store Klingbjerg 10, Haderslev.
1379 - Aa. H. Vilsbøll, OZ2AV, Set. Jørgensvej 9, Svendborg.
1614 - Kurt Jensen, Kløvervej 20, 2. S., Roskilde.
1644 - Jørgen Nielsen, OZ7US, Lille Færgestræde 2, Korsør.
1803 - Th. V. Andersen, Søgaard, Braaby St.
1865 - O. Kühnell Rasmussen, c/o Inst. M. Pedersen, Verninge
pr. Knarreborg.
2108 - Søren Sørensen, „Forriddergaarden”, Torrild pr. Odder.
2119 - P. Madsen, c/o Præst, Strandbygade 28, Esbjerg.
2186 - Thanning Nielsen, Vardevej 66, Skern.
2357 - Martin A. Larsen, Klostervej 2, Næstved.
2392 - Gerhard Kern, Englandsgade 51, Esbjerg.
2422 - O. Svellov, Sommersted St.
2426 - Ebba Smith skal være: Ebbe Smith.
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